
 مقدمه

چهارچوب روش براي آن مطالعات فرهنگي نمي توان ماهيت ميان رشته اي  با توجه به هرچند               

سال از  پنجاهبا گذشت نيز ، اما اين رشته علوم انساني شناسي و بنيان نظري يكسان و ثابتي را  تعيين نمود

هايي مانند جامعه شناسي وانسان شناسي، و با توجه به تفاوت اساسي آن با  رشته آن جدي  زمان تاسيس 

روش شناسي و نظريه هاي اجتماعي گوناگون وحتي ظاهراً متناقض، از  از  يبهره گيرعليرغم متنوع بودن و 

از الگوهاي بنيان فلسفي و انگاره هايي  برخوردار است كه به محققان اين رشته اين امكان را داده است كه  

 نظري گوناگون استفاده كنند. روش شناختي يا چهارچوب هاي

و در اين  استطرح شدن  بصورتي جدي تر قابل «كالسيك هاي مطالعات فرهنگي»بنابراين واژه          

العات فرهنگي معاصر دانشگاه بيرمنگام را اگر نگوييم تنها كالسيك هاي مركز مطژوهشگران   پميان 

العات فرهنگي به شمار آورد. يكي از هدف هاي اين مطالعات فرهنگي، ولي مي توان به عنوان پيشروان مط

پايان نامه نيز مطالعه و بررسي انگاره ها و بنيان هاي نظري و روشي كالسيك هاي بيرمنگام است، اما از آن 

جا كه بررسي فراگير و گسترده ابعاد گوناگون مكتب بيرمنگام از حوصله اين پايان نامه خارج است، لذا به 

چالش ها و پروژه هاي تحقيقاتي  را در متن  »صنعت فرهنگ«مفهوم ات فرهنگي، سبك متون مطالع

مطالعات فرهنگي بيرمنگام بگونه اي مورد بررسي قرار مي دهم، كه در نهايت بتوان ردپاي صنعت فرهنگ 

كه با ساير مفاهيم و موضوعات  يا ييا نزديك يو دور در نسبترا و نحوه طرح آنها يا موضوعات مشابه 

 العات فرهنگي بيرمنگام دارد، روشن ساخت.مط

اين نحوه طرح موضوع عالوه بر اينكه رويكرد كالسيك هاي مطالعات فرهنگي به مفهوم صنعت           

هاي  نظري و روشي مطالعات فرهنگي بيرمنگام را  هلفؤفرهنگ را آشكار مي سازد، مي تواند انگاره ها و م



ديدگاه د و نشان دهد كه چگونه علي رغم عوض شدن ارزيابي و با تاكيد بر صنعت فرهنگ روشن ساز

عوض شدن ، اين فكري اين مكتبدر دوره هاي مختلف و صنعت فرهنگ  هاي متفكران بيرمنگام در مورد

از پيش فرض هاي مشتركي در مورد فرهنگ و كه  گرفتهمي ارزيابي و ديدگاهها درون پارادايمي انجام 

  .ه استودواقعيت فرهنگي برخوردار ب

ساختار اين فصل بصورت  ،براي رسيدن به بنيان هاي نظري و وروشي مطالعات فرهنگي بيرمنگام        

ژوهشهاي انجام  پ تاريخي شرح زمينه بخش بخش و به گونه اي تدوين شده است كه در هر بخش و در 

نظريه  يجامعه مدرن بواسطه ياز واقعيت اجتماع يمطالعات فرهنگمتفكران فهم گرفته در مكتب بيرمنگام، 

در استفاده از مفاهيم آنها  يشود. نظريه هايي كه نحوه يبكارگرفته شده توسط آنها، شرح داده م  يها

 يرح داده مشود، ش يمتوجه كه در آن نظريه ها به صنعت فرهنگ  ياو از جمله نحوه مكتب بيرمنگام 

 كتب بيرمنگام را روشن تر كند.پاردايم م يعموم  يشود تا مولفه ها وپيش فرض ها

           

 .ياجتماعات کارگر يفروپاشدوم؛  ي. انگلستان پس از جنگ جهان1

و تقابل آن ها « يصنعت يتقسيم كار گسترده»و « مراكز خريد»شهر مانند « مكانهاي عمومي/تفريحي»          

همواره موتور محرک شروع  زيست شده در اجتماعات كوچكِ گروههاي دوستي، يبا زندگي روزمره

مجموعه اي از مطالعات تجربي به خصوص در انگلستانِ پس از جنگ جهاني دوم 

(. به طوريكه مي توان گفت كه حتي پيش از شروع مطالعات سيستماتيك و 1382:4ديورينگ،بود)

و با  دانشگاه بيرمنگاممعاصر متمركز در مورد خرده فرهنگ هاي جوانان در مركز مطالعات فرهنگي 

                                                 

و سليقه اي بودن بي شكل بودن، غيرعلمي بودن عه شناسان در مورد امكه مي تواند نقدهاي انسان شناسان و جپارادايمي  -1

 مطالعات فرهنگي را به زير سوال ببرد.



 يكارگر منطقه ي، نوستالژي بهم ريختن اجتماعات سنتي طبقه1962در سال « هوگارت»پيشگامي 

اصلي بنيانگذاران  ي، دغدغه«موج صنعت فرهنگ»يوركشاير،توسط فرهنگ توده اي شكل گرفته از طريق 

ست. كتاب بوده ا« ريموند ويليامز»و « تامپسون»، «هوگارت» يمركز مطالعات فرهنگي  معاصر يعن

، مقدمه اي براي طرح تقابل باال شد،كتابي كه در آن بر طبق منطق (1957)هوگارت« كاربردهاي سواد»

ستايش از اين اجتماعات  با  (1958)«فرهنگ و جامعه»وكارهاي نظري تر ريموند ويليامزدر « ليويسيزم»

لي از اين كتاب، نگراني حمله اي انتقادي به صنعت فرهنگ تجاري همراه شده بود. شايد با نقل قو

كمي افراطي و  ياز نظر تفسير يو صنعت فرهنگ بهتر مشخص شود، رويكرد« آمريكا گرايي»هوگارت از 

 نه لزوماً تجربي : 

 

 كافه ترياها با تزئينات مدرنيستي  ناخوشايند  و زرق   و برق   خودنمايانه"                         

 شناختي  هستندكه درمقايسهاشان، حاكي از تنزل كامل ارزشهاي زيبايي                              

 با آنها،  طرح  ساختماني  اتاق نشيمن  بعضي از خانه هاي فقير نشيني كه                              

 ارايكافه ها هستند، مانند معماري قرن هجدهم داينمشتريهايساكنانشان                              

 بيشتر مشتريها پسراني بين  پانزده تا بيست …ظاهري موزون و مدني است                              

 كت وشلوارشان از  پارچه هاي   ارزان قيمت  دوخته شده، سال هستندكه                              

 واندامشان  مانند  آمريكايي ها كمي  كراواتهايشان  طرحهاي شلوغ  دارد                              

 چندميلك شيك  برنمي آيندخريدمتواليخميده است. بيشترآنها ازعهده                               

 كنند و سكه هاي ميچندفنجان چاي مصرفيك يا دوساعتو بجاي آن                               

 اندازندمي عاميانهموسيقيپخش يدرجعبهاز ديگريپسخودرا يكيمسي                               



 پاپبعضي از آهنگها  اعتيادآور  هستند و در همه  آنها  تم آهنگهاي…                                

 تواند باصداي بلندخودجعبه پخش  موسيقي مي …گنجانده شده است                                 

 ترياي تمام فضاي  يك  سالن  رقص را پر كند، چه  رسد به  يك كافه                                  

 كوچك در يك خيابان  اصلي.  مردان  جوان   يا  شانه هاي خود را باال                                

 نگاه خيره خود را به صندليهاي  مي اندازند و  يا مانند همفري بوگارت                                 

 (1380:55،به نقل از هوگارت استريناتي) لوله شكل روبرو مي دوزند.                                 

  

از و برخاستن آنها از طبقه كارگر  1امزيليهوگارت و وانه يانسان گرا يستيماركسمبارزات سابقه           

شدن جامعه  يومصرف طبقه يودر تقابل با ب وتيس واليويل يفرهنگ ييه گراآنها از نخب يرير پذيو تاث يطرف

ش برنده يپ يرويبعنوان نگاهي طبقه كارگر آخود ي بجزاملوبه عتا آنها (، باعث شده بود  1993شولمان،)

شولمان به نقل از )يو وفور وفراوان ينزياقتصاد كن يهمچنصنعت فرهنگ توجه كنند،  رمقاومت در براب

ه يمستقل از منطق سرما يوفرهنگ ياجتماع يكه بر اساس ارزش هانيز  آناز  ي(  ناش1993ون، اندرس

 يس مركز مطالعات فرهنگيحزب كارگر در سال تاس يروزپيت به يدر نهامسلط شكل گرفته بود و  يدار

 يابه شكلي حوزه صنعت فرهنگ آمريكايي، از متفاوت  ير شده بود، همه باعث شده بود تا فرهنگمنج

 ن و مستقل مطرح شود.ييخودآ

و متفاوت از  «يسم فرهنگياليماتر»مبهم  يوتا حد يامز فرهنگ را تحت عنوان كليليموند وير           

 و ن طرح ريخته مي شودآالگوهايي مي داند كه جامعه بر اساس تعاريف مردم شناسانه يا جامعه شناسانه، 

                                                 

وخصوصي شدن صنايع  مسابقه تسليحاتي اتميي بر عليه همكاري آنها در مبارزات چپ جديد در دهه پنجاه ميالدسابقه -1

 (.1993)شولمان، بدون اشكال معمول مبارزات طبقاتي/انقالبيالبته ملي و 



سان پويايي فعاليتهاي اجتماعي مي شود) منجر به كه كند ايجاد مي را   ييهادر درونش تمايز

اورد  يافراد را فراهم م يرا برا  يين فرصت وتوانايفرهنگ الزاماً اگر يد يبه عبارت، (10:2002خوآن،

ه يمانند گفتگو كردن، توص يگر اجتماعيد يا هر الگوي يبرقرار كردن نظم و دستور آمرانه اجتماع يتا برا

 .رتباط برقرار كنندگران ايكردن و... با د

از  يبه مجموعه ا يت خارجيل هر واقعيتواند تحل يتر م يتحت اللفظ ييدر معنا ينگهسم فرياليماتر        

با توجه به شرايطي كه آنها را محدود كرده است ودر افراد در تالشند  ل ين تحلي، طبق ام باشديمفاه

ك يو طبعاً  يفرهنگ ييبه شكل كاالبسازند. مثالً پول  يواقع يبصورتارتباطي كه با ديگران دارند، آنها را 

 يرا بخود م يگوناگون يها ي، توسط فرهنگ نشانه گذاريمبادله اقتصاد يبرا يو نه صرفاً ابزارمفهوم 

ر افراد يدر ارتباط با سا رامون پول ويرا پ يگوناگون ياجتماع يت هايآن صحبت ها و فعال يرد كه در پيگ

 ييد كااليدن بالعوض پول، محدود شدن به خريمصرف كردن، پس انداز كردن، بخشكند)مثال  ياجرا م

 .خاص و... 

 نياً ارد، صرفيقرار گ يد مورد بررسيبا يامز آنچه توسط مطالعات  فرهنگيليموند وياما از نظر ر          

ن الگوها يت از اياقعوآنچه كه در و )فرم(الگوهان يان يتعامل ب يبررس، بلكه دنباش ينم يفرهنگ يالگوها

سازماندهي روابط . (10پيشين:)باشد يبرخوردار متري  يت اساسي، از اهم)محتوا(شود يسته و تجربه ميز

صنعت فرهنگ  ياقتصاد يبنگاه هابين افراد در يك اجتماع كارگري يا سازماندهي شكل گرفته توسط 

دهند، بين الگوهايي كه كارگران مي  هيچكدام نمي توانند طبيعت و نحوه سازمان يافتن روابط را شرح

خواهند داشته باشند يا الگوهايي كه توليدكنندگان صنعت فرهنگ از مصرف كنندگان خود انتظار دارند و 



صنعت فرهنگ وجود  يام هاير پيا آنچه در عمل از تاثيوجود دارد  ياز اجتماعات كارگرآنچه در عمل 

 1دارد، شكاف وفاصله وجود دارد.

 يشدن آرزوها ياالنه رفاه و واقعير خوش خيتواند تصو يصنعت فرهنگ م يام هاينه پ تقيدر حق          

اجتماعات  ييايپوتوان به  يو نه مبسازند  يفرهنگ يكاال يرا در ذهن مصرف كنندهانسان مصرف كننده  

 د بست.يماُ شدن جامعه يدر دوران رفاه و فرد يكارگر

مفاهيم مسلط در هر صورتبندي اجتماعي كه به شكلي آنست كه فراتر از  يپدر  يمطالعات فرهنگ           

مي كند)مانند مفهوم هويت  اهميت يبحاضر در آن صورتبندي را حذف يا  يفرهنگمطلق ساير مفاهيم 

جمعي مسلط در اجتماعات كارگري يا مفهوم از خود بيگانگي مسلط در صنعت فرهنگ( به ساير مفاهيم 

بگونه اي و ين مفاهيم بحركت نوساني آن صورتبندي نيز توجه كند، بدينصورت كه با حاضر در  يفرهنگ

ن دسته از اجتماعات آمثالً  - يت اجتماعين بخش از واقعآبه ، كه هيچكدام از آنها مطلق و كامل نشود

اشان  ياجتماع يكه با وجود حضور صنعت فرهنگ، تشكل وهمبستگتوجه كند  -يركارگريا غي يكارگر

 شود.  يهم پاشيده نماز 

 

 اش  مورد  يفرد  يتوان  از  طريق  تفاوت ها يكه يك گروه را  م يراه                               

 هايشان فرديت قرار داد :  خاص بودن فرديت ها  و خالقانه بودن   يبررس                               

 توان هويت يضرورتاً از اين طريق مبلكه  ،توان انكار كرد ينم كه نه تنها                               

 اشان را از طريق  زبانشان، ابداعاتشان، موقعيت خاصشان، يواقع ياجتماع                               

                                                 

 (10پيشين:گيرد)ت واجرا كردن را در بر مي يخالق ،موزش تا تصور كردنآكه از  ينديراف يعني -1



 10 :2002،ليامزبه نقل از ريموند ويسان خواننمود)وتفاسيرشان و...مشخصتجربه هايشان                                 

.) 

 

تواند شكاف الگوها  يم يمانند صنعت فرهنگ تنها زمان ي/فرهنگياجتماع ين هر صورتبنديبنابرا      

 يازهايكه ن ييساختارهان الگوها و ساختارها برقرار كند، يرا ب يوعمل را پر كند كه در همان لحظه تعادل

كه تصوير خوش  يا ي/اقتصادياسيگر نظام سيد يانيبه بق آن الگوها برآورده كنند، يفرد را از طر يواقع

 .سازد ينيوع يواقعرا  خياالنه رفاه و واقعي شدن آرزوهاي انسان مصرف كننده در صنعت فرهنگ

 ين جهت برايون را از ايزي، تلو(1974) يوفرم فرهنگ يون: تكنولوژيزيامز در كتاب تلويليموند وير       

، توسط ن الگوها و ساختارهايتعادل برقرار كردن ب يتالش برا ند كه دردا يكاربرد م يصنعت فرهنگ دارا

)فورم هاي فرهنگي خاص تلويزيون( مانند پخش برنامه هاي متنوع ت ها وفشارهاياز محمدود يمجموعه ا

در زمان هاي استراحت پس از كار)كه سليقه هاي متنوع و شخصي را در بر مي گيرد(، تصوير يك فقط 

 .(12:2002سان خوآن،)و رضايت بخش را براي فرد فراهم مي سازده خانه خصوصي شد

چگاه بصورت كامل يهاما اين تعادل با تكراري شدن برنامه يا نارضايتي هاي كاري خارج از خانه،          

محدوديت ها وفشارهاي صنعت فرهنگ،  تمام فعاليت ها نانه يخوش ب يريشود و در تفس يبرقرار نم

از دوستانش يا عامليت وخودآييني را  فرد مانند تالش او براي ساختن اجتماعي صميميوامكانات عملي 

حذف يا كنترل نمي كند، اما طبق منطق مطالعات فرهنگي، به نگاهي بدبينانه نيز بايد توجه كرد، اين امكان 

نيز منتهي  و فرصتِ نارضايتي هاي كاري خارج از خانه، مي تواند به فروپاشي اجتماعات صميمي دوستان

ن يا يشد. اما در نگاه يدر انگلستان پس از جنگ منته ياجتماعات كارگر يشود، همانگونه كه به فروپاش



صنعت فرهنگ در حال شكل گرفتن بود،  تقابل باگر در كنارهم بودن ودر يد يانه شكل هايبار واقع گرا

 كردند.رمنگام در دهه هفتاد به آن توجه يگر متفكران مكتب بيكه د يموضوع

 

 .جوانان يخرده فرهنگ ها؛ و هشتاد . انگلستان دهه هفتاد2

تر با انجام مطالعات تجربي بيشتر در مركز مطالعات  يجد يالبته بعدها به شكل يچنين تقابل يبررس             

ديك »، «جفرسون»، «استوارت هال»، رئيس بعدي موسسه «پل ويليس»فرهنگي دانشگاه بيرمنگام وتوسط 

تالش مي كردند به « گرامشي« »هژموني»ادامه پيدا كرد. آنها با الهام از مفهوم « مورلي»و هم چنين « ديجهب

در كتاب « ويليس»همين روند  يكارگر انگلستان اشاره كنند. در ادامه يدر فرهنگ طبقه« پنهان يمقاومت»

انجام شده در داخل « ركتيمشا يمشاهده»وبا استفاده از تكنيك هاي  (1977)«آموزش به كار»مهم 

كالس درس، اطراف مدرسه و هنگام فعاليت هاي تفريحي و نيز استفاده از بحث هاي گروهي، مصاحبه 

هاي غير رسمي وخاطرات، گروهي از جوانك هاي پسر ناراضي و معترض را در مدرسه اي مربوط به 

درسه گذشته بود و چند ماهي ماه از حضور آنها در م 18پسركه حدود  12كارگرتوصيف كرد.  يطبقه

بايد از "اصلي طرح شده توسط مديران مدرسه مبني بر اينكه  يكردند. آنها دستور و الگو يبود كه كار م

را طرد مي كردند، زيرا   "معلمانتان اطاعت كنيد زيرا آنها به شما ياري مي كنند تا شغلي بهتر داشته باشيد

اي رقابت، مشروب خواري و مردانه بودنِ در خانواده. هم چنين اين شغل بهتر، چيزي نبود جز ترک سنت ه

اين جوانك ها استدالل مي كردند كه نه تنها اين شغل هاي اصطالحاً استاد و شاگردي درآمد مناسبي 

ندارند، بلكه در نهايت  به استثمار نيروي كار مي انجامد و در نتيجه  كارهاي آشغال ضروري تر هستند، هر 

 (.11و1382:10ديورينگ،در ميان آنها نيز وجودداشت)نيز تيزي ونژاد پرستي زن سكه چند 



مقاومت از طريق مناسك »در كتاب « توني جفرسون»و« استوارت هال» يهمين روند مطالعات يدر ط            

نشان مي دهند كه گونه اي مقاومت در  (1976)«: خرده فرهنگ هاي جوانان در بريتانياي پس از جنگ

داري شكل گرفته است، نهادهايي كه افراد را از زيست جهان فرهنگي مسلط نظام سرمايه ير نهادهابراب

تاكيد مي كند كه فرهنگ سنتي « استوارت هال»اجتماعات خانوادگي ومحلي اشان جدا مي كند، هر چند 

تاً در اين كتاب كارگر به مرز غير قابل برگشت فروپاشي نزديك شده است. مطالعات تجربي او نهاي يطبقه

كارگر به شغل هاي تخصصي ومهارتي مورد نياز نظام  ياينگونه جمع بندي مي شود كه بخشي از طبقه

و داراي اعتبار   يسرمايه داري تمايل پيدا مي كنند وگروهي ديگر به شغل هاي غير تخصصي تر، خدمات

هاي با منزلت پايين تر، همان جوانان فقير پايين تر. البته هال وجفرسون تاكيد مي كنند كه افراد داراي شغل 

هم چنان برايشان « هويت جمعي»وآسيب پذيري بودند كه عليرغم زندگي دراجتماع خانوادگي جمع گرا،  

در را « خرده فرهنگ ها»اوليه شكل گيري  يمعنادار وكاربردي در زندگي داشت. همان ها بودند كه هسته

 . (13پيشين:دند)داتشكيل دهه پنجاه و شصت انگلستان 

كارگر در حفظ اجتماعاتشان، حوزه هاي جديدي از اجتماعات انساني در  يبنابراين با ناتواني طبقه            

گروههاي  : شدند ياجتماعات كارگرتقابل با جريان رو به گسترش سرمايه وزندگي مصرفي جايگزين 

و  يليتحص يكه از فرصت ها ن تر جامعهييطبقات پااز جوانان .گروههايي عمدتاً جوان خرده فرهنگ

در متن زندگي شهري مدرن ودر تقابل با  جامعه محروم بودند و  يهمتراز با طبقات متوسط و باال يكار

خرده فرهنگ:معناي »در كتاب « ديك هبديج. »كردند يست ميز يه داريگانه سرماياز خود ب يايدن

هايشان  جزو مصالحي است  كه از آن مي توانند به « نبد»از جوانان پانك  نام مي برد كه  (1979)«سبك

ه يا بازار سرمايغ شده در صنعت فرهنگ يتبل يآنها مدها ،استفاده كنند اعتراضشان يبازنمائعنوان ابزار 



پس از  ومي آفرينند دوباره از نو با خالقيتشان  كارگران مرفه يدر حين  همان مصرفِ مورد عالقه را  يدار

تركيب با مدهاي دررا  ده خودشانيآفر يقيا مصرف صنعت فرهنگ، لباس، سبك مو و موسير خريد از بازا

ها را محروم كرده است، در برابر نظامي كه آنو  ، به عنوان شكلي از مقاومتيا مسلط جامعه مصرفي كهنه

اسكين »نند را  تاييد مي كند كه گروههايي ما« كوهنفيل ». ديك هبديج ادعاي كوالژ(ي)بربرندبه كار مي

نسل قبلي هوي متالها وپانك ها( كه فرزندان طبقات كارگر بودند، ارزش هايشان باز همان ارزش «)هدها

و در كنار يكديگر  ي، همبستگيبرابر يوالدينشان بوده اما اين بار ارزش ها يفروريخته يهاي سنتي جامعه

«. مقتدر بودن در خانواده يموني ضعيف شدههژ»با كنار گذاشتن  ،ديگر تداوم دادند يبودن  را به گونه ا

يعني « اسكين هدها»در نسل بعد از شكل مقاومت ، هبديج ادعا مي كند كه ياجتماع سنت يدر تداوم فروپاش

بود كه به خاطر نابودي اجتماعات سنتي   يا يداشتند، شاد يكه كمتر تعلقات  طبقاتي وخانوادگ«پانك ها»

 ي،  هرزه گشديه دار بروز داده ميطبقه مسلط سرما يياياتوپ يآرمان ها ياعتبار يا بيخانواده، طبقه و

 مسخره آميزي كه  آن را به ديگران از طريق مدها وبدنشان نشان مي دادند.

فروپاشي رغم يك، عليورمانت ياحساسات يرمنگام و به شكلير پژوهشگران بيو سا «جيهبد»در نگاه          

نوعي انقالب آرام  «ريموند ويليامز»مقاومتي پنهان، پارتيزاني  و طبق تمثيل اجتماعات سنتي طبقه كارگر، 

در متن زندگي مصرفي وتوسط خود مصالح نظام سرمايه داري)مدها وسبك هاي صنعت فرهنگ( در 

ك نظام مسلط را )با استفاده از مفهوم يكنش هژمون «جيهبد»ان ين ميانگلستان دهه هفتاد وجود داشت، در ا

)ييلماز به نقل از دانست ياز تنازع بقا م يمبارزه، تقال و شكل ي( نوع«يگرامش»طرح شده توسط  «يهژمون»

حريفان اين ميدان مبارزه  را ايدئولوژي هاي مسلط)صنعت فرهنگ( كه  (14: 2002،يگرامش



ت وايدئولوژي هاي در حال پيشرفت)خرده فرهنگ ها( تشكيل مي دادند، مبارزه اي براي سيادت، مشروعي

 .( 1993شولمان،)بيرق يها يدئولوژيا ايمسلط  داشتن ومعناداري باورهاي ايدئولوژي

از  يم، الزم است كه بخشيم كنيبينانه تر از اين مبارزه هژمونيك ترس اما اگر بخواهيم تفسيري واقع           

 : كنم يادآوريمطالب مطرح شده در گذشته را دوباره 

اجتماعي/فرهنگي  صورتبندي ،«امزيليموند وير»نانه يب عنگاه واقبر اساس م كه يبه خاطر دار          

)مدها، سبك الگوهابين تنها زماني مي تواند شكاف  ،مانند صنعت فرهنگك نظام مسلط يهژمون يدئولوژيا

را پر كند كه در همان لحظه تعادلي تاييد و حمايت از نظام سرمايه داري  وعملِ هاي پوشش، موسيقي و...(

، ساختارهايي كه نيازهاي واقعي فرد را از طريق آن الگوها برآورده باشدين الگوها و ساختارها برقرار ب

تصوير رفاه و واقعي شدن آرزوهاي انسان مصرف كننده مي بايد  كنند، به بياني ديگر نظام سياسي/اقتصادي

تا رضايتي از نظام  درا واقعي وعيني ساز -صنعت فرهنگ بازنمايي شده توسط مدها وسبك پوشش  -

سرمايه داري حاصل شود ودر پي آن تاييد وحمايت از نظام مسلط شكل بگيرد، تاييدي كه هدف نهايي 

 مبارزه هژمونيك ايدئولوژي نظام مسلط مي باشد.

مقاومت آگاهانه  يرا نوعجوانان  يخرده فرهنگ يتوان مقاومت ها يگر نمينانه دين نگاه واقع بيطبق ا        

ش فرض مسلط بودن يبا پ، بلكه آن را دانست آنان يشرويدر حال پ يدئولوژيا شدن روزيهدف پ و به

كه در  يفرض گرفت، جوانان شدن  يراض يتقال براكوشش و  يتوان نوع يم، يه دارينظام سرما يهژمون

كوالژ يبرا  ، در تالشند تا بپدران ومادرانشان ياجتماعطبقه  يطبقات يهمبستگو  يخانوادگ يسنت ها ابيغ

كه با كنارهم بودن  يجاد كنند، افرادياز در كنار هم بودن را ا يژه ايمقاومت، شكل و يك هاير تكنيوسا

برابر،   يو كار يليتحص يجاد فرصت هايمسلط در ا ينظام اقتصاد ياب كارآمدياشان و در غ يوهمبستگ



كه حداقل بتوانند به  يي مي كنند(، فضافضايي براي جبران ناكامي هايشان را جستجو مي كنند)بخوانيد تقال

فيل »ه شكلي خيالي، تصاوير ساخته شده در صنعت فرهنگ را براي خود واقعي تصور كنند، راه حلي ك

 .(1999استال، )داند يم »راه حلي واقعي»ونه  «راه حلي جادويي»آن را  «كوهن

فرهنگ ها يك جنبش واقعي وآگاهانه  اين ادعا را كه خردهتوان  ينجاست كه تا چه حد ميسخن ا        

براي مبارزه با ايدئولوژي نظام مسلط نيستند و به علت ناكارآمدي ساختارهاي سياسي/اقتصادي نظام مسلط 

شكل گرفته اند، مورد ارزيابي قرار داد؟ و معيار سنجش اين ادعا ژموني صنعت فرهنگ  يا حضور پررنگ ه

 يدر اشكال يحتوآگاهانه بلكه  ياسيود داشته باشد)نه لزوماً سوج ين مقاومتياگر چن يباشد؟ حت يچه م

و  ياز اجتماع واقع يوحداقل يامكان خوداگاه ين مقاومتيچندر توان  يا مي(، آيواحساس ياعتراض

 يالزم را برا ييل وتوانايمعترض، پتانس يا جوانان خرده فرهنگ هايگذشته را جستجو كرد وآ يميصم

ز بخواهند، از دست ياگر خودشان ن يشان را حتيامكان شكل دادن به آرمان ها ايگذشته دارند  يبازساز

 داده اند؟

پس از بود)رمنگام يب يپژوهشگران مطالعات فرهنگ ياصل يباالكه دغدغه يسوال هابه در پاسخ            

، «كوهنفيل »و  «هالاستوارت »، «جيهبد»ك ينقد آثار كالسو در  (طرح موضوع خرده فرهنگ در ده هفتاد

با نگاهي بدبينانه نقاط ضعف و ناتواني خرده فرهنگ ها را در برابر هژموني نظام مسلط مورد توان  يم

، نحوه برخورد صنعت فرهنگ با خرده دهه هشتاد ياسيوس يتحوالت اجتماعبررسي قرار داد ودر اين ميان 

 ياز مركز از مطالعات فرهنگ رونيانجام شده در درون وب يمواز يگر پژوهش هايز ديون فرهنگ ها 

اين ي ادامهمن در  اشند.بباال موثر يتوانند در پاسخ به سوال ها يدانست كه م ياتيرمنگام را واقعيب

بخش)انگلستان دهه هفتاد وهشتاد؛ خرده فرهنگ هاي جوانان( و در پاسخ به سواالت باال، با نگاهي سلبي 



بررسي قرار مي دهم و در بخش سوم طبق منطق مطالعات وانتقادي  نقاط ضعف خرده فرهنگ ها را مورد 

 يفرهنگي، به امكانات رهايي بخشي كه در خرده فرهنگ ها وساير پديده هاي اجتماعي مورد مطالعه

 بيشتر توجه مي كنم.  وجود دارد، مكتب بيرمنگام 

 

 آسيب شناسي خرده فرهنگ هاي انگلستان 

را بواسطه مشاركت از سراجبار آنها در فرآيند خرده فرهنگ ها  عليرغم اينكه هبديج زوال ومرگ         

(، 2003اُ، شان به نقل از ماتالر و نِوِداند)محتوم وگريزناپذيرميي سرانجام شدن و صنعت فرهنگ،كااليي 

از نقد تئوري مقاومت باز  را اما اعتراف به زوال و مرگ تدريجي، ساير پژوهشگران مطالعات فرهنگي

مقاله  در ژوهشگران مطالعات فرهنگي بيرمنگام و در راس آنان آنجال مك روبي فمينيستي پ نداشت. شاخه

از كتاب آموزش   " ”Settling Accounts with Subcultures  تصفيه حسابي با خرده فرهنگ ها 

نگاه مردساالرانه به خرده فرهنگ ها و محدودشدن آنها  ،Screen Education” (1980)“غربال شده 

هاي خرده فرهنگ جوانان در دهه هفتاد مي نقاط ضعف تئوري از  را سفيد  مرد جوانان به 

، به بياني ديگر تنها نمي توان صنعت فرهنگ و ساختارهاي نظام سرمايه داري 1(2007برابازون، دانست)

ن كه در كم رنگ شدن و بي اهميت شدن خرده فرهنگ ها مقصر دانست، جوانان مرد طبقات پاييرا در 

                                                 

وبا تاسيس گروه مطالعات  ه موضوع خرده فرهنگپرداختن محققان آن باما فعاليت شاخه فمينيستي پيش از  -1

حاصل آن نيز پژوهش هايي بود كه  كهدرمركز مطالعات فرهنگي بيرمنگام شروع شده بود  ،1974زنان در سال 

مانند گزارشي از نقش راديو وتلويزيون در  مي پرداخت،به نحوي به نسبت صنعت فرهنگ با زندگي روزمره زنان 

، تبليغات در مجله هاي (1980)در زنان ورسانه هاي توده اي از دوروتي هابسون نگليسيزندگي زنان خانه دار ا

( از جنيس وينشيپ يا 1978ژي زنانه) و يك جهان زنانه، زنان: يك ايدئولو (1980) 1974تا 1956زنان از 

ه: جنبه هايي مجموعه مقاالت چاپ شده توسط گروه مطالعات زنان بيرمنگام در كتاب زنان موضوعي براي مشاجر

 (  1993()شولمان، 1978از فرمانبرداري زنان)



حاشيه نظام سرمايه داري زندگي مي كردند و همانگونه كه در تحقيق پل ويليس آشكار بود، عليرغم 

ژاد پرستانه  مقاومتشان در برابر نظام حقوق بگيري رسمي كارگر/كارفرما، از روحيه اي ضد زن و ن

انگلستان قرار مي آنها را در دعواهاي حاشيه شهر در مقابل كارگران مهاجر مستعمرات برخوردار بودند كه 

داد، مشاجراتي  كه بخوبي توسط  رسانه هاي دولت تاچر در دهه هشتاد مورد استفاده قرار مي گرفت، 

رسانه هايي كه تحت عنوان حمايت از كارگران بومي و خطر كارگران دورگه يا مهاجر، به تقالي جوانان 

 ي مثبت مي دادند.مرد سفيدپوست براي راضي شدن از مواهب نظام سرمايه داري پاسخ

خود نيز در پي كسب امتيازاتي بودند كه طبقات باالتر براي بهره كشي وسلطه بر  جوانان سفيدپوست         

زنان،  بر برتري، شغل هاي با درآمد باالتر، مردانگي و از آنها برخوردار بودند زنان و اقليت هاي نژادي

 نگ براي متمايز شدن و ديده شدن.حمايت رسانه اي و استفاده خالقانه از صنعت فره

به تدريج خرده فرهنگ هايي كه به ارزش هايي مانند همبستگي اجتماعي، صميميت ودر كنارهم            

زنده ديك هبديج همچنين به ضعيف و ضعيف تر شدند. » تدي بوي ها«بودن توجه بيشتري داشتند مانند 

در دهه هفتاد  دهه پنجاه  «يعاشق پيشهرست، مردانه و تدي بوي ضد نژادپ»هاي خرده فرهنگ شدن دوباره 

اشاره مي كند كه اين بار برخالف گذشته و در برابر نااميدي ناشي از بحران هاي اقتصادي و تاريك 

آرماني اجتماع كارگران را در دهه پنجاه از  يجوانان پانك دهه هفتاد، ديگر توان بازسازي گذشته يانديش

 دست داده بودند.

 كارگرراطبقه وجه ممكن نبود كه  حمايت   به هيچ   1970در اواخر دهه                             

 بازسازي  چرا كه  .كنندجلب يامر بازساز يسرخوشانهينسبت به الزام ها                              

 و  « روي جگرگذاشتن دندان»، «ختنسوختن وسا» بود :  اين معنا  به  فقط                               

 سياست به  حزب كارگر  و  توهمات نسبت كارگر يميان طبقهغيره. در                                



 اقتصاد دولت  رفاهي،  انحطاط  بود؛ شده   زدوده  يكل  به طور يپارلمان                               

 ]حس[   و مسكن  مناسب،  فقدان   شغل كمبود  ضعيف، ادامه و  پرنوسان                              

 دوره هاي مورد ارضاي نيازهاي واقعي، درمصرف گراييشكست اجتماع،                              

 هاي   ها و   تقارن كارخانه   تعطيلي و كارفرما،  كارگرمناقشات بين يدائم                               

 هاي   تحليل برنده  از بازگشت همگي  معنا و حسي  اعتصاب،  يصف ها                              

 وجود آوردند، نقصاني كه در تقابل  عريان  و خشنو نقصان  را به  برنده                               

 .(311: 1382هبديج،گرفت)قرار مي  ي اولهي دوربسيج شده يبا خوش بين                              

                               

بنابراين در دوجبهه ناكارآمدي هاي سياسي/اقتصادي نظام سرمايه داري در راضي كردن جوانان             

 وتالشي كه برايتوسط خود جوانان وبواسطه تقال ژمونيك،  در درون نظم هدر يك جبهه  د.وپنهان مي ش

نشان مي دادند، تقال وتالشي كه نه به هدف كم كردن فاصله خودشان با خاستگاه راضي كردن خود 

اقتدار و برتري اشان، توسط و مطرح شدن  ن طبقاتي وخانوادگي اشان بلكه به هدف جدي گرفته شد

نه هاي خام صنعت فرهنگ انجام مي پذيرفت و در جبهه ديگر توسط رسا بريكوالژ يا  استفاده از مواد

و انباشته كردن بازار تجاري كردن  ،گوناگون صنعت فرهنگ. رسانه هايي كه از طريق  همه گير كردن

توسط جوانان خرده و بي نهايت متمايز استفاده شده مدها يا سبك هاي تركيب شده صنعت فرهنگ از 

ين سبك هاي او مهمتر از همه بي اعتباري زودگذر شدن  ،، به معمولي كردنهاي گوناگون فرهنگ

پوشش يا كاالهاي فرهنگي)مانند سبك هاي موسيقي بازنمائي كننده خرده فرهنگ ها(، در درون چرخه 

  .( 1999استال به نقل از موگلتون، )كمك كردندتوليد و مصرف 



، در كنار الگوسازي هاي پيچيده تر صنعت فرهنگ براي تداوم برتري هژمونيك خود بر جوانان         

ي سياسي/ تماعي/سياسي گسترده تري در دهه هشتاد نيز پديد آمد كه به نوبه خود، ساختارهاتحوالت اج

 ، را كه در راضي كردن جوانان در دهه شصت وهفتاد ناموفق عمل كرده بودنداقتصادي نظام سرمايه داري 

كرد، دوران تاري خود داري را به تدريج وارد دوران جديدي از تحول ساختقويت كرد و نظام سرمايه را 

و  (shopping mall)اي اشزنجيره ايه هفروشگامدونا يا مانندبا ستاره هاي موسيقي اش كهپسا فورديسم

از خرده  ي بود ، گذار(2004هولمز، جوانان) بريكوالژهاي خالقانه يابجاي خرده فرهنگ هاي پانك 

ت هاي جامعه، بي اعتبار شدن و  به سوي واقعيت فردي شدن و رنگ باختن مقاومهاي دهه هفتاد فرهنگ 

گفتمان هاي خانواده يا طبقه، گسترش سبك هاي زندگي فردي،  صنعت فرهنگ مجازي و در مجموع 

را نيز تحت  مبيرمنگاآكادمي مطالعات فرهنگي  گفتمان كالسيكجامعه اي بي طبقه، فرآيندي كه حتي 

منجر شد كه به  نگي آمريكايي واسترالياييارتمان هاي مطالعات فرهپآكادمي ودو به ظهور  تاثير قرار داد

جوانان  ده فرهنگرگروه هاي خاي مجازي عالقه بيشتري داشتند تارسانه هو  سبك هاي زندگيبررسي 

 .(پيشين)

پيش از آنكه نحوه برخورد متفكران بيرمنگام را با تحوالت ساختاري دهه هشتاد ونود شرح دهم  اما           

 رهنگفاين دوران گذار و نحوه زوال وفروريختن تدريجي خرده از  نضمامي تريمصاديق االزم است كه 

از چگونگي از شرح دهم، مصاديقي از خالل پروژه هاي مطالعات فرهنگي درون و بيرون بيرمنگام  ها را

جبهه درون گروهي)اعضاي خود خرده فرهنگ( دودر كه بين رفتن قابليت هاي اعتراضي خرده فرهنگ ها 

، مصاديقي كه پاسخ هايي دقيقتر براي سوال طرح شده در شكل گرفتروهي)صنعت فرهنگ( و برون گ

زوال، معمولي شدن تدريجي و از دست رفتن قدرت اعتراضي كه آيا سوال اين  :دناين بخش فراهم مي كن



و عوض شدن ساختارهاي سياسي/اقتصادي نظام مسلط شدن كارآمدخرده فرهنگ هاي دهه هفتاد، به علت 

 ؟بوده است يا خير تيك هاي صنعت فرهنگ در دهه هشتادتاك

شواهد تجربي در ادامه به اين سوال،  «آري»دادن پاسخ با و  «پاسخي به سوال اول»در انتهاي بخش          

  :ن مدعا طرح مي شودايديگري براي اثبات 

 

 دعواهاي خرده فرهنگي گروه هاي رقيب. الف

 

جهت گيري هاي احساسي و متضاد خرده فرهنگ هاي جوانان در دهه  عوض شدن، بي شكل بودن ونهايتاً 

شصت وهفتاد، خرده فرهنگ ها را بسيار زودتر از زوال نهايي دهه هشتاد و نود، به تقابل با يكديگر كشانده 

همانند نسل اول خرده يا بود. اين درگيري هاي عمدتاً ميان خرده فرهنگ هايي شكل مي گرفت كه 

ابايي نداشتند يا اصوالً در نسل هاي بعدي دهه هفتاد،  از بيان تعلقات طبقاتي خود هه شصتدر د فرهنگ ها

خود را در ميان جنبش هاي نژاد پرستانه  و لذت گرا پنهان مي كردند. درگيري هاي روزمره اي كه به 

ط رسانه هاي خوبي اين نكته را آشكار مي كند كه با بزرگنمايي دعواها وتقابل هاي خرده فرهنگ ها توس

كه آنها را از فرصت هاي برابر محروم  يصنعت فرهنگ، جهت گيري اصلي آنها در مقصر دانستن نظام

برمي گشت كه به طبقات باالتر تعلق داشتند و تقالي آنان را كرده است به سمت جوانان يا اقليت هايي 

 مانع ايجاد مي كردند. براي راضي شدن نمي پذيرفتند،  بي اعتبار مي دانستند يا در برابر آن

مثالً مي توان از خرده فرهنگ ها مدها در دهه شصت نام برد. جواناني كه پدرانشان از طبقه متوسط              

تا  ندكه عليرغم نداشتن ذوق روشنفكرانه نخبگان جامعه تالش مي كرد جواناني  فروشندگان لباس بودند.



رمان هاي موج لباس هاي آوانگارد اروپايي، پاپ آرت، كند، هنر واال را با عناصر صنعت فرهنگ تركيب 

كه دولت تنها  زماني، فلسفه اگزيستانسياليسم، ماده مخدر آمفتامين و موتورهاي ايتاليايي وسپا كه نو فرانسه، 

آينه را در 32وحتي  10،  4حركتي مقاومت گونه، مدها ظاهراً در  ،يك آينه  را براي آن ها مجاز شناخت

  1 نصب كردند. آنها

         

         

بسيار بيشتر متاثر از صنعت فرهنگ آمريكايي وموسيقي راک اند رول بودند. راكرها اما رقيب هاي آنان      

راكرها كه در دهه پنجاه بنام پسران تون آپ شناخته مي شدند، بيشتر از طبقات كارگري بودند و با شكل 

موتورهايي كه براي سرعت هاي باال تقويت شده بودند وكورس  گيري كمربندي هاي دور شهرها، با

 ، پاتوق هايي  براي خود در كافه ها  درست كرده بودند.گذاشتن در كمربندي ها وخيابان هاي شهري

                                                 

1-http://en.wikipedia.org/wiki/Mod_%28lifestyle%29 



و طبقاتي نوعي جوانمردي و صاف وساده بودن كه براي آنها انگيزه اي بود تا تعلقات خانوادگي           

و ژاكت هاي چرم نيز باعث شده بود تا  ، كثيف بودن ذاتي سبك لباس پوشيدن آنهانندنكفراموش خود را 

نار نفرت آنها از مصرف مواد كهمه موارد باال در  1،شوندكلوپ هاي طبقات متوسط  نتوانند واردنها 

بورژوا منشي ، توهمي بودن ودر تضاد با پيچيدگي توسط مُدها و زن صفت وهرزه دانستن آنها ومخدر

   2.(1964)ودرگيري فيزيكي با مدها كشاند آنها را در اواسط واواخر دهه شصت به رودررويي  ،دهام

 بود. 60(، شخصيتي كه الگوي راكرها در دهه 1954)The Wild Oneهاليوودي   مارلون براندو در فيلم

 

                                                 

1-http://en.wikipedia.org/wiki/Rockers 

2-http://en.wikipedia.org/wiki/Mods_and_Rockers 



پوشيدن   يك و الگوكه به خوبي توسط صنعت فرهنگ مورد بهره برداري قرار گرفت تا سب يوقايع         

3رقيب به شكلي گسترده وبه صورت كااليي فرهنگي توسط ديگر جوانان مصرف گردد يگروه ها
/       

اسكين هدها كه نسل بعدي خرده فرهنگ ها را در انگلستان اواخر دهه اما جالب اينجاست كه          

 ،(gang mods)تر مُدها بودندپايينه تنها جزو طبقات كارگري و شصت و اوايل دهه هفتاد شكل دادند، ن

 حالها تاثير پذيرفته بودند و در عيناز راكرسيكلت مردانه و استفاده از موتورخشن روحيه بلكه در داشتن 

عالقه  )Jamaican Rude Boy («جامائيكاييخشنپسران»وموسيقي خرده فرهنگدرابتدا بهعليرغم اينكه 

اما با تراشيدن ، )كه خود گرايش هاي  انسانگرايانه طبقات باالتر را در ميان آنها تقويت مي كرد(داشتند

وهاي بلندي كه شاخص  طبقات باالتر موي سرشان و داشتن موهاي كوتاه در تالش بودند تا خود را از م

 .بود)مُدها و سپس هيپي ها( متمايز نشان دهند و در ضمن در دعواهاي خياباني موفق تر عمل كنند

عالقه چنداني به امتيازات آنها به نظر مي رسد كه بواسطه بريكوالژ و سبك تركيبي اسكين هدها             

شركت فعال در حركت تغيير يافته بود، « تقالي آنها براي راضي شدن» طبقات باالتر نداشتند، اما تنها نحوه 

و  «جبهه ملي»راست انگلستان مانند گروههاي سياسي  با حمايتهاي سياسي نژادپرستانه دهه هفتاد و 

و برعليه مهاجران آفريقايي و آسيايي، نوعي توجه و اعتبار را براي آنها به همراه    «ناسيوناليستهاي سفيد»

شكل هاي گوناگون  1رده بود، هر چند كه آنها بيشتر محافظه كار وملي گرا بودند تا افراطي يا فاشيست.آو

ژادي   طيفي از گرايش هاي ضد ن مي گيرد.نيز مهم جلوه يافتن آنها شكل هايي حتي بسيار متضاد تر به خود 

                                                 

ه موضوع يكي از ترانه هاي بيتل ها تبديل  مي شود براي محبوبيت بيشتر ب 1964دعواي شكل گرفته در سال بعنوان مثال  -3

(A Hard Day’s Night)  بودنش مي « راكر»بود يا « مُد»و يا وقتي از رينگو استار از اعضاي گروه بيتل در مورد

 مي نامد!« ماكر»پرسند، خود را 

http://the59club.com/public_html/mockers.html 

1-http://en.wikipedia.org/wiki/Skinhead
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://en.wikipedia.org/wiki/Rude_boy
http://the59club.com/public_html/mockers.html


ي، اسكين هدهاي نازي و محافظه و چپ در اواخر دهه هفتاد تا اواخر دهه هشتاد تا اسكين هدهاي غيرسياس

 كار و سرانجام اسكين هدهايي كه به اوباش فوتبال معروف بودند. 

هر چند به شركت آنهادر جنبش هاي ضدنژادپرستانه نيز منجر مي « اسكين هدها»متغيّر ومتلوّن بودن           

برابر نظام سرمايه داري را به شد و در نتيجه مي توانست سويه هاي خوشبينانه تري از مقاومت جوانان در 

 يجمع يهاكنشو احساسينمايشي يتصوير بكشد، اما جنبه

نشانه شناسانه و تحليل متن  يها يكه با روش شناس  آنان

 «سيليو»شتر سازگار بود تا مطالعات اتنوگرافيك يب «هبديج»

 يبه زندگ يتوجه يمنجر به پنهان شدن و ب ،«يمك روب»و 

 (2001، سون)كرينگتون و ويلشد يان موروزمره آن يواقع

اقليّت هايي كه مورد حمايت آنها قرار مي  يتوسط رسانه ها وحتميل به جدي گرفته شدن و در نهايت 

« مدها»و حتي « اسكين هدها»احساسي اين امر مي باشد كه موضع گيري هاي  يگرفتند، همگي نشاندهنده

اهميت ذاتي  يبه واسطهمي گرفت،  انجام 1ي واكنشيو حتبصورتي زودگذر، موقّتيكه « راكرها»و

اسكين »د، زيرا كه كردند نبود، بلكه تنها بهانه اي براي جدي گرفته شدن بو يكه به آنها توجه م يموضوعات

 گاه در مقام يك هيچ خرده فرهنگيگروههاييا ساير« هدها       وخشونت ياز مردانگ يبين هدها تركياسك 

 عاطفي شديديياوابستگي هاي  ماديجنبش اجتماعي تعلقي         ي روشنهايو دلمشغول صاف وساده راكرها

                                                 

يعني در اواخر « اسكين هدها»ه يك دهه پس از تشديد گرايش هاي نژاد پرستانه بود ك «يواكنش»ن جهت آاز -1

ي از واكنش هاي ضد نژادپرستانه بتدريج شكل گرفت كه در انتهاي دهه دهه هفتاد و اوايل دهه هشتادبود كه طيف

 هشتاد بصورتي سازمان يافته تر عمل مي كردند.

http://en.wikipedia.org/wiki/Skinhead  



 را  نداشتند.  مي شدند درگير   آنها   كه  در  به موضوعاتي            دستي بهفكرانه مدها كه به شكلي نازل ودم

 كه   آنها  براي اقليّت ها،  يا   نژاد  ت،مليّ مانند  موضوعاتي             شركت در حركت هاي  نژادپرستانه تقليل

 اجبار   سر از و   معمولي   را  طبيعي،  موقعيت   طبقاتي اشان                                               يافته بود. 

 و مبارزه تجربه اي واقعي از كار، زندگي  زودگذر  بود  تا هيجاني  مد فكري ومي ديدند، بيشتر  يك 

 كشورشان. يمل ي، اقليت هاي نژادي، زنان  و حتي  مسئوليت پذيربودن در برابر آرمانها ودركنار محرومان

 .خود كنده شده بودند يو خانوادگآنها دير زماني بود كه از تعلقات طبقاتي 

از  خشم، خرده فرهنگ ها يجمع يهويت ها يناپايدارو آمد اين بي تعلقي، زودگذر شدن  يپ        

اواسط در كنار بحران هاي اقتصادي  كه  و شورش در برابر هرگونه تهعد به اجتماع بود رگونه همراهي ه

و آنها را از  سخ تر مي گذاشتاراضي شدن را بي پبراي پايين جامعه  جوانان دهه هفتاد،  تقالي واواخر 

قي هدف ساختن اجتماعي صميمانه و برخوردار از حقوبه  و ريشه هاي طبقاتي اشان 

دورتر مي كرد. در نتيجه زمينه براي شكل گيري خرده فرهنگ جديدي آماده شد، خرده برابر با ديگران  

فرهنگي كه به صنعت فرهنگ نظام غالب در  انتقال از دوران خرده فرهنگ ها به دوران سبك هاي 

فرهنگ خرده كرد :  يپوشش جوانان، كمك فراوان يزندگي، فرديت و كااليي شدن بيشتر سبك ها

 پانك.

 

 وصنعت فرهنگ يتوده ايرسانه هاه فرهنگ ها و جذب وطرد آنها توسطعصيان خرد.ب

     



ن يا يهبديج به خوبشد،  يآشكار م يتعلق يعجيب در تعلقشان به ب ياصالت ها پانك به طرز           

 دهد : يوضعيت ويژه را شرح م

 

 رحم يب  يها يگويو مشتاقانه، تيره ترين پيش يتعمد يپانك ها به شيوه ا                            

 سخره ،يتصنع يعباراتبا    يكنند، ول يرا تصديق م يماعترين منتقدان اجت                            

 را  يمعن  يسنت يشكل ها   يمرگ اجتماع و فروريز قهرمانانه، اين و  آميز                            

 .(308: 1382هبديج،گيرند) يجشن م                            

بر عليه هرگونه پذيرش و تاييد داد كه  يرا م يرفتن به آنها اين توانايونپذي يبنابراين هر گونه نف         

، ضد يضد سرمايه دار ياز جنبش ها يكه در طيف وسيع يبا اعتراض  . آنهانمايند ي، موضع گيريديگر

صورت  1از محيط زيست وحقوق حيوانات يو ضد جنسيت گرايي و طرفدار يدپرست، ضد نژايگر ينظام

 ياشان و بدون اجبار ديگران، تاكيد م يزندگ يشخص  يها انتخابدر آزاد بودنِ يدادند، برحق غريز يم

 كردند. 

ون كمك بر استقالل  از متخصصان و انجام دادن فعاليت هايي كه خود نيز بد يهمچنين اخالق مبتن         

، تعمير دوچرخه، دوختن لباس، يطبيع ي، مانند استفاده از سوخت هاآمدند يديگران از عهده آن بر م

 يو نيز معامله نكردن با نظام مسلط برا ( DIY ,Do It Yourself) و... يدرست كردن باغچه، خلق موسيق

 (Selling Out)يشخص يها و انتخاب ها يدست برداشتن از آزاد
 ير خلق وتوليد موسيقد يبه جنبش2

                                                 

1-http://en.wikipedia.org/wiki/Punk_subculture 

2-http://en.wikipedia.org/wiki/Punk_ideologies 



استفاده  يقيظبط و پخش موس يمعتبر صنعت فرهنگ برا يدر تالش بود تا از مارک هاانجاميده بود كه 

 د.نكن يدور يموسيق يآلبوم ها يموفقيت و سودآور ينكند و در نتيجه ازتحميل شروط آنها برا

ود تعهد به داشتن آرمان هاي اجتماعي در نفس خي انگيزگي آنها به شكل دادن هويتي جمعي كه باما         

وجودي وسبك زندگي فردي پانك ها يعني  آزاد بودن وداشتن  يرا به همراه داشت، در تضاد با فلسفه

انتخاب هاي شخصي،  به اعتراض هاي اجتماعي آنان كيفيتي سلبي و نفي كننده داده بود  و كيفيت ايجابي 

ي را از حركت هاي گروهي آنان حذف كرده بود. همين عامل در ، سازنده  و برخوردار از تعلقات اجتماع

 كنار بي توجهي طبقات متوسط و باالي جامعه به آنان و نيز سبك پوشش ژوليده، تاريك و ترسناک آنان، 

 .ميدانه آنان به هرگونه آرمان اجتماعي تقويت شودتا نگاه نااُبود باعث شده 

اين كه به آنها  ياز هرگونه ابزارنااميدانه و پوچ گراي آنها به زندگي،  به تدريج با تقويت شدن نگاه          

مانند لباس هايي با تصاوير ماركس،  كردند يتفاده مسوارد كنند نيز اشوک كه به جامعه  داد يمامكان را 

گونه دن ومسخره بودن هرربه زير سوال ب ،تمام آرمانها يشوک از بين رفتن و ويران 1 هيتلر يا موسوليني!

نده يساختن آ يدعااكه  يكسان ياعتبار يشود و ب يكه تكرار نم يبياد آوردن گذشته ا، يحركت اجتماع

 درخشان داشتند. يروشن و پراميد را براساس گذشته ا يا

                                                 

1-http://en.wikipedia.org/wiki/Punk_fashion 



      

 

كه بتدريج و عليرغم مخالفت هاي اوليه پانك هاي باسابقه تر توسط از ديگر ابزارها وامكاناتي          

استفاده از  و Selling Outهمان كنارگذاشتن قاعده  ،ستفاده قرارگرفتاي ديگر از پانك ها مورد گروه

ريشخندآميز واعتراضي بي اعتبارشدن آرمانها كردن طرح مرسانه ها واستوديوهاي صنعت فرهنگ براي 

ور و تجاري واجتماعات سنتي بود، در نتيجه از اوايل دهه هشتاد چرخه اي از شورش هاي خشونت آميز ك

شدن، همه گير شدن و معمولي شدن خرده فرهنگ پانك توسط صنعت فرهنگ به تصوير كشيده مي شد 

و بي تعهدي  ،كه خرده فرهنگ پانك را از آرمان هاي آزادي خواهانه اوليه دهه هفتاد به سمت لذت طلبي

  عمومي دهه هشتاد سوق داد.حتي سرخوردگي عميق و 

مورد توجه ي ديده شدن و و هژموني نظام سرمايه داري با وعده« ي براي راضي شدنتقال»بار ديگر          

گرفتن، جوانان پانك را به سمت نمايش عمومي خشونت و آشوب در شهر)مانند آشوب هاي پس از قرار 

سبك پوشش، كشانده بود. جستجوي شهرتي كه با برگزاري فستيوال قات فوتبال( تا  شهرتِ در آواز و مساب



وخوانندگي آنان را به صورت امري فراگير، مقبول و بصورت سبكي در  الگوهاي پوشش، قييي موسها

 ميان سبك هاي موسيقي وپوشش، معمولي وعادي جلوه مي داد.

همانگونه كه استنلي  و در جهتي معكوس ابتدا آنها با برچسب خوردن از بقيه جامعه طرد مي شدند         

اما با لحني حاكي از داشتن رويكرد  -ناس هر چند خارج از گروه بيرمنگامكوهن جرم شناس و جامعه ش

اين موضوع را  (1972« )شياطين قوم و هراس اخالقي»در كتاب معروف خود  -انتقادي مطالعات فرهنگي

وجود تناقض »نوعي اغراق وتحريف كردن   را كوهن (Inventory) مفهوم جعل كردن طرح مي كند.

ي كه هاي معترض توسط رسانه هاي توده اي مي داند. آنها ابتدا بيش از خطر واقعي اخرده فرهنگ « آميز

سپس و ( 21:1999س،اُتنِتصوير مي شوند) هراسناک و خطرناک دارند، براي نظم مسلط سرمايه داري 

 و پس ازي آزادمنشانه و ايجابي آنان مانند خودمختاري واستقالل پنهان وناديده گرفته مي شود جنبه ها

كه  شودعرضه مي  توسط صنعت فرهنگ مردم، تقليدي مد روز و تجاري از آنها  يجلب شدن توجه عامه

از كليشه هاي  «دنمايي بيش از اندازهبا تظاهر و خو»و « به صورتي هميشه مظنون» ، «بودنحاشيه »در 

 .(5:1999) اُتنس،آن استتكراري 

 

 تصوير سازي را اينگونه شرح مي دهد : ي از اينناش(Moral Panic)  كوهن هراس اخالقي          

                             

 هراس از   ييدوره هابصورت ي امروز و لحظات بعد، براي جامعه هرلحظه                              

 تهديد  عنوان به  افراد   از گروهي  يا   مي شود.  شرايط، فرداخالقي طرح                               

 مدهاي  ؛ طبيعتشان درها و عالئق اجتماعي تعريف مي شوند ارزش يكننده                              

 رسانه هاي توده اي ارائه مي گردد. جبهه سبك هايشان توسط كليشه اي  و                              



 اراي د افرادسايروسياست مداران كشيشان،ط نقادان،توساخالقيهاي گيري                              

 ها  تشخيصد؛ متخصان داراي اعتبار اجتماعيگيرميتفكرات صحيح شكل                               

 استنتاجنيز آنهاكنارآمدن باكنند؛ راه هاياعالم مي را هاي خودحل و راه                                

 تاكيد ،وبا خطربه بي خطرمي شوند]دسته بنديبيشتردوبارهمي شود واغلب                                

 شودمي خرابيا پنهانمحو، ي مقاله[؛شرايط]شكل گيري آنها[ نويسندهاز                                

 (2:  2006نقل از كوهن،)زيلينسكا به آشكار ]قابل فهم وبررسي[ مي شوندو بيشتر                                

 

هشتاد، در نهايت به نوعي  خرده فرهنگ هاي دهه «كردنكنش بي اعتبار»اين بي اعتبارشدن            

و در كنار آن بي تفاوتي نسبت  )دهه هفتاد(گذشتهنسبت به نوستالژيك  ي حسداشتن نااميدي و  ،دلسردي

در عين تاريك منجر مي شود )فرصت طلبانه از آنها  ياستفادهي مهادارسانه ها و  يتبليغات تحريف شدهبه 

. موقعيتي البته نه هميشگي و و بي تفاوتي نسبت به تمسخر شدن توسط همان رسانه ها( نااميدي ،انديشي

و نوعي بصورت ناخوشي اي منتهي به مرگ آن را  «گاردكهكير»با استفاده از  تمثيل  «اُتنس»ماندگار، كه  

 راضي شدنِ تقالي بي حاصل و ادامه دارِ» البته  ترسيم مي كند كه ادامه دار شدن و كوچك شمردنِخوار 

 .(1:1999) اُتنس،خود به همراه داردرا با  «توسط رسانه ها

 ،خرده فرهنگتدريجي سبك ها و پوشش م با ترک دي معلق وبدون چهارچوب كه سرانجانفرآي         

ب تجربه هاي موثر خود باوري، سن كودود به عرصه بزرگسالي و بور ني وانتقالي جوافرصت تمام شدن 

 و در عين حال خودمختاري و آزادي به پايان مي رسد. به آرمان هاي اصيل گذشته تعهد اجتماعي 

 

 صنعت فرهنگدنياي مجازي افراد و  سبک هاي زندگي دهه هشتاد ونود؛.3



ر سر راه مطرح شدن جنبه هاي اعتراضي و مقاومت خرده موانعي كه ب درمورد در ادامه بحث           

فرهنگ ها وجود داشت، بايد به شرايط جديد پديد آمده در دهه هشتاد و نود اشاره كرد كه مورد مطالعه و 

بررسي متفكران مكتب بيرمنگام قرار گرفت. شرايطي كه تنها براي خرده فرهنگ هاي جوانان صادق نبود و 

 .تري را در بر مي گرفت گروههاي هويتي متنوع

تقابل بين ي هشتاد، دههدرسرآغاز دوران جديدي از تحوالت ساختاري نظام سرمايه داري در          

اي كه همچنان بر هويت جمعي و اجتماعات همبسته وصميمي خود تاكيد مي كردند و  اجتماعات گروهي

ونظم سياسي/فرهنگي نئوليبرال ادامه  شركتهاي چندمليتي يگسترش آزادي اقتصادي، توسعهروبهروند

وآمريكايي شدن روزافزون جامعه)همان « تاچريسم»با ظهور  هشتادي دههه درهايي كتقابليافت. 

ملي  ي، تزلزل اقتصادها«جهاني شدن اقتصاد»به تدريج با « تاچريسم»نئوليبراليسم( وارد مرحله جديدي شد. 

فرهنگي ناشي از اجتماعات خرده هاي آشوب  بي خطر كردن  همانطوريكه در بخش قبل گفته شد  با ونيز

سخت كاري، نظم « ديورينگ»خانواده گرايي و به قول  -توسط صنعت فرهنگ- ناپايدار جامعه يفرهنگ

از  «استوارت هال»(. 1382:18ديورينگ،تشويق مي كرد) ومودب بودن را بر عليه هرنوع بي ثباتي

،  8696تا  8691در سال هاي  «هوگارت»رييس بعدي موسسه پس از  مكتب بيرمنگام و يمتفكران برجسته

با پررنگ نشان دادن قانون  (1988)«راه دشوار بازسازي»و  (1979)«سياسي كردن بحران»در كتابهاي 

مطرح شده توسط  «هراس اخالقي»از آن براي خطرناک نشان دادن ديگري، مفهوم  در استفاده ونظم و

 رد.طرح كديگر بار را « استنلي كوهن»

اما اين گروه هاي هويتي متنوع تركه همچنان بر هويت جمعي و اجتماعات همبسته وصميمي خود           

، زنان و اقليت جامعه در دهه هشتاد شده  بودند« هراس اخالقي»موضوع نيز حدودي تاكيد مي كردند و تا 



پل »كار مهم د پوست داده بودند.هاي نژادي بودند كه جاي خود را خرده فرهنگ هاي جوانان سفي

آنجال »و نيز مطالعات انجام شده توسط  (1987)«ي انگلستان وجود نداردسياهپوستي در جامعه« »گيلروي

، اين شرايط اجتماعي جديد را به تصوير 1بودشده همراه  «ديك هبديج»كه با نقد نگاه مردانه  «مك روبي

  مي كشد.

متفكران بيرمنگام بر روي اقليت هاي نژادي، زنان و مقاومت آنان در برابر كه  دوره ايهمزمان با              

تقالي براي »محروميت هاي ايجاد شده توسط نظام سرمايه داري متمركز شده بودند و بار ديگر ماجراي 

ي مهدر ادا  سياهان در حال تكرار شدن بود، آنها توسط صنعت فرهنگ اما اين بار براي زنان و» راضي شدنِ

فرهنگ ها  از خردهو مد روزتجاري ، و تصويرهاي تقليديكليشه اي موضوع تهيه نسخه هاي دست دوم 

رسانه هاي صنعت فرهنگ   توسطفرصتي ، 2در اواخر دهه هفتاد واوايل دهه هشتادو توسط صنعت فرهنگ 

ر برنامه هاي دبا مشاركت مصرف كنندگان يا توليد كنندگان صنعت فرهنگ كه در آن  شده بودفراهم 

تقالي براي »نقش  همان در پيشنهاد شده توسط آن )چه در نقش مخاطب وچه در نقش مشاركت كننده( يا 

هستي اجتماعي اعد بازي رسانه هاي صنعت فرهنگ، هويت و قو ، مي توانستند با  رعايت «راضي شدن

 كنند. «بازنمايي»خود را توسط كانال هاي ارتباطي فراهم شده توسط صنعت فرهنگ 

 Selling Outقاعده از ردنككه درپيرويمعامله اي استپذيرفتنديگر همان قواعد بازي به زباني              

وانگ خوردن توسط  طرح شد. آشوب وخشم ناشي از بي توجهي به آزادي ها وانتخاب هاي شخصي

هزينه هاي بيهوده و بي فايده  از، به كناري گذاشتن« عمل»رسانه هاي صنعت فرهنگ)هراس اخالقي( را در 

ن هويت فردي وجمعي توسط رسانه آ «بازنمايي»به ودر عوض  اجتناب كردنمانند سردرگمي ونااميدي آن 
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 «بازنمايي هاي رسمي تر»در كنار  مي تواندخشم و اعتراض فردي پانك ها  «بازنمايي»بنابراين ها پرداختن. 

هاي نژادي يا بازنمايي  ياو سرخوشي دنياي سرمايه داري  جريان صنعت فرهنگ مانند تصوير پر از رفاه

بر  ينيز پيدا نمي شود كه مارک و برچسبكسي و ديگر  اختصاص دهدجايگاهي برابر ويكسان به خود  زنانه

يري ديگر شرايط پست قانوني از صنعت فرهنگ بچسباند. وضعيتي كه من آن را به تعب استفاده كنندگانِ

هنگي واجتماعي به تمايزهاي فرقرار است ي به ظاهر آزاد ودمكراتيك كه در آن مدرن مي نامم، شرايط

 شود. رسميت شناخته 

هر دو مورد توجه قرار گرفته بودند، ت ها وزنان در وضعيتي كه شرايط پست مدرن و مقاومت اقليّ           

د باال را در كنار هم يا توسط برخي از پژوهشگران مكتب بيرمنگام چشم اندازهاي جديدي كه هر دو مور

پژوهش پيشرو در اين زمينه، تحقيق اتنوگرافيك مورد بررسي قرار مي داد، ترسيم ميشد. « در تقاطع با هم»

ديود مورلي است. هر چند تحقيق در دهه هفتاد انجام شده است، اما  (1980)«مخاطبان نيشن وايد»

أكيد بر حفظ شدن هويت مستقل مخاطب ومنفعل و چه از نظر تآن ابتكارات آن چه در روش اتنوگرافيك 

اين تحقيق تجربي داراي اهميت مي باشد. « صنعت فرهنگ هژموني  رسانه هاي جمعي»نبودن آن در برابر 

 70 يواوايل دهه 60 يخر دههااومتمركز شده بود كه در   BBCي شبكه Nationwideبر روي برنامه 

رنامه، بلكه مخاطبان برنامه نيز مورد بررسي قرار مي گرفتند، . در اين تحقيق نه تنها خود بپخش ميشد

ي عامه پسند وتفريحي را در پذيرفتن ي اين برنامهسعي مي كرد كه منفعل بودن مخاطبان عمده« مورلي»

انجام مي « مصاحبه هاي متمركز گروهي»ارزشهاي نظم موجود هژمونيك  به زير سؤال ببرد. او اينكار را با 

شكل دادن به گفتگوهاي انعطاف پذير و با پايان باز در ميان بينندگاني همسان)مديران، زنان،  داد، يعني

يعني فردگرايي دانشجويان و...(. اين برنامه هر چند مخاطبانش را به انتخاب راه حل پيشنهادي نظم موجود 



آن به اظهار نظر سوق نمي داد، ولي مخاطب را در شرايطي قرار مي داد كه در مورد و مصرف گرايي 

،كسانيكه شودي تحقيق اشاره ي تجربي هنگامي آشكار مي شود كه به نتيجهبپردازد. اهميت اين مطالعه

نمي « زنان مهاجركارائيبي»مقاومت فرهنگي و اجتماعي كمتري برخوردار بودند، يعني و ظاهراً از سرمايه 

ي آنان فاصله زيادي داشت، اما تجربه هاي زيست شدهتوانستند راه حل هاي برنامه را بپذيرند واين برنامه از 

نه تنها « مديران جوان»و« دانشجويان»كساني كه ظاهراً بايد مقاومت بيشتري از خود نشان مي دادند يعني 

رمزگان و راه حل پيشنهادي برنامه را جانبدارانه مي دانستند، بلكه ارزش هاي برنامه را نيز انكار نمي 

 .(1382:11ديورينگ،)كردند

بازنمايي هنگامي آشكار مي شود كه به آنچه ژوهش مورد نظر  اما نسبت شرايط پست مدرن با پ            

دنبال كردن و جستجوي بازنمائي مورد عالقه و آرماني يعني  زنان كارائيبي است، توجه كنيم يمورد عالقه

كه  به  «تقالي براي راضي شدن» يِاطنگ)همانند پانك ها(، كنش ارتبخودشان در برنامه هاي صنعت فره

 ايده هاي اصلي آن ادامه دهند.اين برنامه ها را عليرغم قبول نكردن ديدن آنها اين انگيزه را مي دهد تا  

 -بازنمائي مورد عالقه زنان و نيز انگيزه آنان در ديدن برنامه هاي تفريحي/ اجتماعي صنعت فرهنگ            

همچنين موضوع   -گران مكتب بيرمنگام به صنعت فرهنگ مجازي دهه هشتادو در ادامه توجه پژوهش

دوروتي »در دهه هشتاد بود.  «جنيس ردوي»و  «دوروتي هابسون»دو پژوهشگر مكتب بيرمنگام  بررسي

سريال از    Crossroadsسريال تلويزيوني بر روي  1(1982«)تقاطع : درام سوپ اپرا»در اثر  «هابسون

به ماجراهاي روزمره  تمركز مي كند كه   (Soap Opera)سوپ اپرا  معروف به  ادامه دارهاي رمانتيك و 

همواره نوعي الگوي ايده آل زندگي  كه در آنمي پردازد دار جامعه يني هاي زودگذر و ناپايو تلخي شير

                                                 

اشاره « سوپ اپراي داالس»درمورد « اياِن آنگ»به پژوهش توانكار مشابه ميبراي نمونه اي از يك -1

 (.8611نمود)



پذير و اگوار و با تمام فراز ونشيب هاي آن به شكلي شكست ناخوب سرمايه داري در برابر رخدادهاي ن

مقاوم به تصوير كشيده مي شود. رخدادهاي ناگواري مانند قتل، آدم ربايي، دعواهاي خانوادگي يا خيانت 

هاي عشقي كه از سطح بحرا ن هاي سرمايه داري به سطح رخدادهاي معمولي صفحه حوادث روزنامه 

هاي عاشقانه فيلم از  تقليل داده مي شود تا نحوه تداوم الگوي ايده آل زندگي خوب سرمايه داري زوج

مي توان سريال )(8-3: 8661چندلر، )گيردريال موضوع بحث وگفتگو قرار يك قسمت تا قسمت بعدي س

 ايراني مثال زد(. ينرگس را به عنوان يك نمونهسريال پرستاران يا 

خواندن رمانس : زنان، پدرساالري و ادبيات »نيز در « جنيس ردوي»موضوع بررسي             

اُُديپي حمايت مادرانه، -بود كه دنياي ايده آل و پيشا ، به شكلي مشابه گروهي از زنان (1987«)ميانهعا

عشق دوران نوجواني را و در تضاد با تنش هاي اُديپي مراقب مادرانه و حمايت پدرانه و -دنياي پسا

ر، سُربِي كردند)جستجو م« تقالي براي راضي شدن»خانوادگي هرروزه، در رمانس هاي عاشقانه و در 

8661: 118.) 

يا رمانس هاي در برابر ارزش هاي مثبت مطرح شده در سريال ها به عبارتي ديگر اگر مقاومتي             

برخاسته از از سر اجبار و مقاومت  از طرف مشاركت كنندگان در برنامه وجود داشته باشد، اينو عاشقانه 

، كه از خشونت استخانوادگي و طبقاتي آنان مشكالت و  نارضايتي ها و ناكامي هاي زندگي روزمره

مفهوم تقاطع در اينجا معناي  مردان تا ناهنجاري فرزندان يا سركوب هاي روزمره جنسي را شامل مي شود.

زنان با ديدن برنامه هاي آشكارتري به خود مي گيرد يعني تقاطعي بين طبقه وجنسيت و بدين شكل كه 

حل كردن »و از طريق  ن عناصر واقعي زندگي روزمره اشان)طبقه(بيكه  مي كنندصنعت فرهنگ سعي 

سريال توسط كشيده شده  ربه تصويبي دغدغه و آسوده در نهايت دنياي  با « خيالي مشكالت واقعي اشان



براي زنان)جنسيت، مصرف، رفاه، آزادي جنسي، زيبايي، آزادي سقط جنين،  هاي صنعت فرهنگ

در و  آشتي وسازشي را برقرار كنند، و...(درماني واجتماعي رفاه ر قدرت، مشاركت دتحصيالت عالي، 

خلق كنند كه در تركيب آن با زندگي واقعي خود  وخود بديل و جانشيني  هويتي براي زندگي نتيجه 

 كنار بازنمايي زنانه مورد عالقه خودشان در بر گيرد.مرداني اميدوار تا فرزنداني خوشبخت را نيز در 

آنها وارد يك بازي خيالي مي شوند كه توسط صنعت فرهنگ براي آنها تدارک ديده شده است،               

، (8619)فيسك به نقل ازهال، (Cultural Dopes) بازي اي كه با بردن آنها به سمت يك تخدير فرهنگي

به همراه ساخته شدن آنچه مي خواهند باشند را در تصويرسازي هاي برنامه هاي صنعت فرهنگ لذت 

ها چه در همراهي با ساير  مشاركت در بحث (. لذتي كه با8619آنگ و هابسون، فيسك به نقل از دارد)

 ، جنبه اي عيني وظاهراً واقعي بخود مي گيرد. بازيگران فيلمزنان همسايه يا همكار وچه در همراهي با 

ام ديدن برنامه ها وكمتر در حين بخصوص در هنگ - اما شكاف بين اين تصوير و زندگي واقعي           

آشكار مي شود كه زنان در حين بحث هاي شكل گرفته در خالل برنامه ها و در يك زماني  -خواندن رمان

ونه اي براي تصوير ايده الي خود موقعيت گفتگويي در شرايطي قرار مي گيرند كه بايد از زندگي خود نم

در زندگي  ن از بيان آن)و البته به علت سركوب شدناورند، وضعيتي كه با ناتواني شركت كنندگابي

دنياي خيالي آنان و بازنمايي مورد عالقه و  ( باعث فاصله گرفتن شركت كنندگان از بحث مي شودروزمره

، بگونه كه يكي از نمونه هاي آنان،  فاصله گيري زنان كارائيبي بود اي  فاصله گيري اشان را فرو مي ريزد،

چندلر، )موضوعات سوپ اپرا را تجربه مي كنندبه مداوم دوري و نزديكي نوعي دگان ببنناي كه همواره 

8661: 6 .) 



در ميان واقعي مقاومت كه  ،موازي با رديابي هژموني در اشكال جديد صنعت فرهنگ  در دهه هشتاد          

كم رنگ و بي  راساختن اجتماع صميمي خانواده يا همبستگي نژادي  زنان و اقليت هاي نژادي و در

كرده بود، برخي ديگر از پژوهشگران بيرمنگام مانند استوارت هال و ريچارد جانسون با نگاهي خوشبينانه اثر

كه سوپ اپراها جايگاهي كوچك را تر بر روي پروژه هاي نظري ترمطالعات فرهنگي متمركز شده بودند 

كه در  90 يوسط مكتب بيرمنگام در دههما كارهاي تجربي انجام شده تا در آن را براي خود مي گيرند.

طرفداراني در دانشگاههاي آمريكا پيدا كرده بودند، نهايتاً كمتر به مبارزاتي مستقيم بر عليه نظام  80 يدهه

مستقر سرمايه داري اشاره داشت)كه نابرابر بودن غير قابل تغيير آن اجتناب ناپذير فرض ميشد( و اگر 

شكل »جداكنيم، مي توانيم تحت عنوان مطالعات تجربي « فرهنگي پست مدرن مطالعات»بخواهيم آن را از 

سياست بقا( طبقه بندي كنيم. در اين مطالعات هويت گروههاي «)گيري و بررسي هويت هاي متقاطع

متفاوتي كه با همديگر روبرو مي شوند، دست نخورده باقي مي ماند و اصطالحاً در تالشند تا با ستايش از 

و تفاوت « ديگر بودگي»عي تعادل نابرابر بين خودشان و ديگري را حفظ كنند و از اين طريق ديگري، نو

  .را در تعادلي نابرابر ادامه دهندخودشان 
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